
Divulgue suas experiências nas revistas Leisa

 Convidamos pessoas e organizações do campo agroecológico brasileiro a divulgarem suas experiências na Revista
Agriculturas: experiências em agroecologia (edição brasileira da Leisa Global), na Leisa Latino-americana (editada
no Peru) e na Leisa Global (editada na Holanda).

Instruções para elaboração de artigos
Os artigos deverão descrever e analisar experiências con-
cretas, procurando extrair ensinamentos que sirvam de ins-
piração para grupos envolvidos com a promoção da
Agroecologia. Os artigos devem ter até cinco laudas de
2.100 toques (30 linhas x 70 toques por linha). Os textos

devem vir acompanhados de duas ou três ilustrações (fo-
tos, desenhos, gráficos), com a indicação dos seus autores
e respectivas legendas. Os(as) autores(as) devem infor-
mar dados para facilitar o contato de pessoas interessadas
na experiência. Envie para revista@aspta.org.br.

Chamada para v.5, n.3 (setembro de 2008)
Manejo Sadio do Solo

A edição v.5, n.3 da Revista Agricultu-
ras ressaltará o fato de que os solos funcionam como
organismos vivos e que os métodos de manejo agrí-
cola devem ser orientados parapromover a saúde
dos mesmos. Ao realizar a interface entre a litosfera
e a biosfera, os solos são o ambiente onde proces-
sos biogeoquímicos transformam água, nutrientese
radiação solar em vida. Essa forma de conceber os
solos e suas funções ecológicas difere frontalmen-
te do enfoque da agricultura industrial que assume
o solo como mero suporte físico para o desenvolvi-
mento das plantas cultivadas. Embora as práticas
de manejo ecológico dos solos difiram muito entre

si em função dos contextos socioecológicos em que
são realizadas, elas têm em comum o objetivo central
de criar condições adequadas à promoção e manuten-
ção de alta diversidade biológica dos organismos que
neles vivem. Esperamos publicar nessa edição artigos
que apresentem iniciativas individuais ou coletivas vol-
tadas para a promoção da saúde dos solos. Contamos
também em receber textos vindos de organizações
atuantes nos diferentes biomas brasileiros.

Data-limite para envio de artigos:
04 de agosto de 2008

Agriculturas na rede

A página eletrônica da Revista Agriculturas: ex-
periências em agroecologia disponibiliza em formato PDF
todas as edições anteriores. Os artigos poderão ser facilmente
encontrados por meio de um sistema de busca amigável por
título, por autor ou por palavras-chave. Além do acesso a

todas as edições anteriores, o usuário poderá acessar as edi-
ções regionais e global das revistas Leisa publicadas em seus
respectivos idiomas. Os interessados em receber trimestral-
mente a versão impressa da revista poderão se cadastrar na
mala direta de subscritores por meio da página eletrônica

Inclusão dos mais pobres (v.5, n0 4)
Data-limite para envio dos artigos:
15 de setembro de 2008 (Revista Agriculturas) • 01 de junho de 2008 (Revista Leisa Global)

Acesse: www.agriculturas.leisa.info


